คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๙๒ / ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคุณครูคุมดูแลนักเรียนระบบทวิศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําป/การศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมได1ทําความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
ในการจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา ป/การศึกษา ๒๕๕๙ นี้ มีนักเรียนที่เข1าเรียนในระบบนี้ จํานวน ๖๕ คน
ใน ๓ สาขาวิชา คือ ชางไฟฟ9า ชางเชื่อม และบัญชี ในการเรียนระบบทวิศึกษานี้ นักเรียนจะต1องเดินทาง
ไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง ทุกวันศุกร เพื่อให1เป;นไปด1วยความเรียบร1อย อาศัยอํานาจตามมาตรา
๓๙ (๑) แหงระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แหง
พระราชบัญญัติข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก1ไขเพิ่มเติม จึงแตงตั้ง
แตงตั้งคุณครูคุมดูแลนักเรียนระบบทวิศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําป/การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปBCา
ผู1อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิตย แสนลุน
รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน1าที่รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน1ากลุมบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน1ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน1ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร หัวหน1ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน1าที่รองผู1อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน1ากลุมบริหารงานวิชาการกรรมการและผู1ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให1คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให1กิจกรรม
ดําเนินการ เป;นไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะคุณครูควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบดวย
วัน/เดือน/ป/
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายอรณพ คําแสน
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมบูรณ วงวิลาศ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมาน ล้ําลอง

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
นายพรพิชิต ทิทา
นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางสาวเมวดี สุรนันท

๒
วัน/เดือน/ป/
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒ กันยายน ๒๕๕๙
๙ กันยายน ๒๕๕๙
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
นายอมร สีหาโมก
นายปริญญา ศรีโบราณ
นางจุฑารัตน สมมาตย
นายอรณพ คําแสน
นายสมบูรณ วงวิลาศ
นายสมาน ล้ําลอง
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
นายอมร สีหาโมก
นายปริญญา ศรีโบราณ

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
นางกานติมา มูลทากุล
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นางวิลาสินี พรรคพิง
นายอุดม พิมพเทศ
นายสุรัตน หารวาระ
นางสาวสุวิมล โคกคาน
นายพรพิชิต ทิทา
นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางสาวเมวดี สุรนันท
นางกานติมา มูลทากุล
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นางวิลาสินี พรรคพิง
นายอุดม พิมพเทศ
นายสุรัตน หารวาระ

มีหนาที่ ประสานงานกับคุณครูวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง ควบคุมดูแลนักเรียนในการเดินทางไป
และกลับ การเข1าเรียน ปฏิบัติหน1าที่ที่วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง ในชวงเวลาที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อดูแล
นักเรียนและแก1ปQญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รายงานให1โรงเรียนทราบ
ขอให1ครูและบุคลากรที่ได1รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ที่ได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน1าที่
อยางเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน1าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให1เกิด
ผลดีแกทางราชการสืบไป หากพบปQญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด ให1แจ1งผู1อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก1ไขปQญหาตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปBCา)
ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

